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والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلٌن نبينا زلّمد  ،احلمد  رب العادلٌن   

 .وسّلم تسليما كثًنا إىل يوم الدين ،وعلى آلو وصحبو
 
 :أّما بعد 

ضمن  وميةاآلجر ُّ متنرح على فهذا ىو اجمللس الرابع عشر من رلالس التعليق والشّ 
 .لشبكة إمام دار اذلجرة العلمية دروس معهد علوم التأصيل التابع

 
 ،وتقّدم الكالم على مجلة من ىذه ادلنصوبات ، 1(...)وقد انتهى بنا الكالم  

 .بابُّالحالوتوقفنا على 
ولكن إن  ؛وفيو نوع إشكاالت ،فيو طول بابٌ  - كما سبق -وباب ادلنصوبات  

 .2...()انتهينا منها سنذكر الفروق ادلهّمة بٌن  ذاإ -تعاىل–شاء ا 
 : -رمحو ا تعاىل  -قال ادلصّنف 

ُّبابُّالحال
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 [0:50انقطاع يف الصوت الدقيقة: ] 

2
 [كلمة غًن مفهومة] 
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ي تراِتحُّنحروُّكولِر َُّمرالُمَفسِّرُرُّلُُِّّوبُّالمنصُُُّّمُُّاالس ُّ هو الحالُّ ََ َمُّمرنُّال ََ  :اُّانر ر َر
ُّ. ذلُُِّّأش هَُّ ُتُّالَفَرَسُُّمسَرَجاًحُّوَلِقيُتُّع َدُّاهلِلُّراِكَ اًحُّومازيٌدُّراِكَ اًحُّورك  ُُّّجاءَُّ

 قال:مّث   حلال،ىذا ما يتعّلق مبا ابتدأ بو ا
ُّونُُُّكرررالمحُّوالُّيَُّالَكرررُّامُّتَمرررُّدُّوُنُّإالُّبع رررُكرررَنِكرررَرًةحُّوالُّيَُّ إاَلُُّّالُّالَحرررُّونُُُّكررروالُّيَُّ

اُّإالصَُّ  .َمعرِفة اِح َُ
ُّ

ا وسنأخذ كالمو شيئً  ،يف باب احلال -رمحنا ا وإياه تعاىل-ادلصّنف  ىذا ما ذكره
 .فشيئا

ُّانر ُُّّرُّسُِّّالمفَُُّّوبُّالمنصُُُّّمُُّاالس ُُّّوُّهُّ]: -رمحو ا تعاىل  -قال   ُّمُُّّ رُّلما ُّنُّم
ُّ  [:اتتَُّي ُّال
 
و ل، مثال الصريح ما وادلؤَ  ريحُ ل فيو الص  دخُ ويَ  ،أخرج بو الفعل واحلرف (:ماالس ُّ) 

 .(ابً كِ ٌد راَ زيْ  اءَ جَ )بقولو:  -رمحو ا تعاىل  -مّثل بو ادلصّنف 
 (.ما شابو ذلك أو ،يرِ يَْ  أو ،كُ حَ ضْ ٌد يَ يْ زَ  اءَ جَ ): كوادلؤو ل مثل قول 

 
 .وأخرج الرفع ،فأخرج اجلرّ  ،صبالنّ  لو حبكمِ  يصٌ ىنا ختصِ  (:وبُّصُُّالمن ُّ) 
فظة مما اعرتض وىذه الل   ،الذي انبهم :يعين (؛الذي)اسم موصول مبعىن  (:امُّلُِّ)

 ،وم وعلى من شاهبو ممن استخدم ىذه العبارةٌن فيها على ابن آجر  ي  رفِ بعض الص  
 وليس ىذا زلال لو.

 
ُّ) وادلقصود بقولو:  .ِفيَ : خَ (مَُّان 



 حفظه هللا للشيخ مصطفى مبرم                      رابع عشرالدرس ال               جروميةاآلشرح متن   

4 

 

  ةُ فَ الص   :ادلراد هبا (:نُّالَيتاتمُّ):-رمحو ا تعاىل-وقولو 
َ
ة اليت ُُتَس  أو وسَ سُ حْ ادل

 .خص عليها الشّ ِت ة اليت يأْ ئَ ة، اذليْ وسَ سُ اْ  رُ ي ْ غَ 
ألنّو  - كم يف الفروقلكما سيأت كما قلت    - يزميِ ىنا الت   (يئات      )اذلوأخرج ب 

 وات.يفّسر ما انبهم من الذ  
 
 .الذي وقع منو الفعل لهيتةُّالفاعُّ بٌن  ر أو يُ فس  أن يُ إّما  - لو حاالن: الُّالحُّ

 .ولهيتةُّالمفعُُّ بٌن  أن يُ أو   -
 

  ّفإّن (اٌد راكبً زيْ  اءَ جَ )بقولو:  -رمحو ا تعاىل -ذكره ادلصّنف  ل مافمن األو ،
َ يئِ يف رلِ   لصفة الفاعلبٌن  مُ ىذا احلال  -ومنو قولو  ؛ويف رليئِ هيتةُّالفاعلُُّّو، بٌن 

 .3﴿ َفَخرََج ِمن َْها َخائًِفا يَ تَ َرق ُب ﴾ :-تعاىل
 سنقول: (ابً اكِ رَ  دٌ يْ زَ  اءَ جَ ) :يف قولو -رمحو ا تعاىل-مثال ادلصّنف  فإذا أعربنا 

 
 .ال زلل لو من اإلعراب ،مبين على الفتح : فعل ماضٍ اءَُّجُّ
 ة ظاىرة على آخره وعالمة رفعو ضمّ  ،ل مرفوع بالفعل: فاعدُّي ُّزَُّ
 .اىرة على آخرهوعالمة نصبو الفتحة الظّ  ،: حال من زيد منصوب بالفعلاكُّاحُّضَُّ
 
  ُُّالمفعُُّ امبي ن وقد يأت احلال َس ُت الفرَ بْ كِ َر )كما يف مثال ادلصّنف:   وللَيتة

 قول:ن ىافإذا أعربنا ؛نة ذليئة ادلفعولبي  ، ىذه مُ (اُمْسَرجً 
 

                                                 
3
 [١٢القصص: ] 
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ل  و م  ن  ك ال زل  ل  متح  ر   بض  مًن رف  عٍ  م  اٍض مب  ين عل  ى الس   كون الت ص  الو فع  ل َب:كِررَرُّ
 .عراباإل
 .رفع فاعل يف زللّ  ض معلى ال ينّ مبصل ضمًن مت   :اءوالتَُّ

 .اىرة على آخرهفعل وعالمة نصبو الفتحة الظ  البوب صُ نمفعول بو م :سُّرَُّالفَُّو
اىرة على وعالمة نصبو الفتحة الظ  الفعل أيًضا منصوٌب بلفرس من احال  :اجُّرُّس ُّمُُّو

 ه.آخر 
 

ومم   ا يُ ْفَه  م م   ن كت  ب مت   ون  م  ن ادلث   ال،م ُفِه    ون   أ ال  إف ح ب   و ادلص  ن  ص  ر   يُ لَ  إنى  ذا و 
 ُعمَدتُ ُهم.ما يذكرونو من ادلثال بل ىذا الن حو 

 
  ِلمثلم   ا تق   و  وُّهيترررةُّالمفعرررولأالفاعرررلُُّّترررةل يرررانُّهي تماًل ا زُل   يًض   أ وق   د ي   أت: 

الفاع ل،  و ح ال م نن  أىنا منصوب على  (ٌناكبَ رَ ) فهو (ٌْنِ ب َ اكِ رَ  اِ  عبدَ  قيتُ لَ )
 .-حال من الض مًن، وحال من ادلفعول  – ادلفعول حال من

 .– ن كنت قلتوإحتمال ل ليس فيو او  األ - احتمااًل  وقد يأت 
  ذي لفاعل ال  ن يكون من اأحيتمل  (ابً اكِ ا رَ دً يْ زَ  يتُ قِ لَ ) :فتقول احتمااًلُّفقد يأت

 .تمالحىذا فيو ا (،اديْ زَ )ذي ىو و من ادلفعول ال  أ (،يتُ قِ لَ ) مًنىو الض  
 
ا ن   أمع  و الكلم  ة عل  ى  بن تُع  ر أ ح  يت يِص  رو  ال   الش   ، ر بع  د ذل  ك ش  رو  احل  الك  ذ 

  :فقال ،حال
 
ُّاَلُّإاُُّّ رُُّاحُّونَُّصررُكررُّيَُّواَلُُّّحمالامُّالَكررَمررتَُُّّدُّع ررُّبرَُّاَلُّإونُُّكررُّيَُّاَلُّةحُّوَُّرَُِّكررُّنَُّاَلُّإونُُّكررُّيَُّاَلُّوَُّ]
 .[فةرُِّع ُّمَُّ
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 .ةًُّرَُِّكررنَُُّّالُّالَحررُّونُُّكرريَُُّّن ُّأا ذً إص  ل األف ،-رمح  و ا تع  اىل-ى ذه الالال  ة ش  رو  ذكرى ا  
 ه  ا ت  دل  ا كلّ ن   إف -رمح  و ا تع  اىل-ف يت ذكرى ا ادلص  ن  مثل  ة ال   ا م  ن األم ى  ذا أيًض  وُعلِ 

 .( ك ل  ى ذه نك راتاِكبً ا، رَِكْب ُت الَف َرَس ُمْس َرًجااَء َزيْ ٌد رَ َج عل ى أن  احل ال وق ع نك رة )
 (هُ دَ ْح وَ )( ف إن  ْح َدهُ اَء زيْ ٌد وَ َج لحال مع كونو معرفة مثلما تقول: )لمَؤو اًل  مث  قد يأت

 يلو.وِ م بتأْ وىذا ُعلِ  ؛حال ومع ذلك فهو معرفة ألن و مضافٌ 
 
الك  الم  ن  أ، مبع  ىن تمررامُّالكررالمنُّيكررونُّالحررالُّبعرردُّأوهرروُّ :اينر  الث   ذك  ر الش    مث  

احل   ال  ن  أب    ان يقول   و أٌن بع   ض الن ح   وي   وى   ذا ال    ذي مح   لَ  ،ا وال ُتت   اج إىل احل   التاًم   
ن يُعل  م أن  ى  ذا الق  ول إطالق  و غل  ن يف ى  ذا، ألن  أولك  ن ينبن  ي ، فض  لة ُيس  تنىن عن  و

فم ثال يف  ،نآا ي أِت ى ذا يف كث ًن م ن نص ور الق ر كم   ؛من احلال م ا ال يك ون فض لةً 
نَ ُهَم  ا بَ  اِطاًل َوَم  ا َخَلْقنَ  ا الس   ﴿ :-تع  اىل–قول  و  نَ ُهَم  ا ﴿ 4﴾َماَء َواأْلَْرَض َوَم  ا بَ ي ْ َوَم  ا بَ ي ْ

إلي   و يف  و ال حُيت  اجُ أوم  ع ى   ذا ل  يس فض  لة ُيس  تنىن عن  و  ؛لف  إن  ى  ذا ح  ا 5﴾اَلِعبِ  ٌنَ 
 الكالم.

اكب اً رَ  أوًكا احِ َض  :ذا ل تق ل، ف إ( الكالم تامّ دٌ يْ زَ  اءَ جَ )يعين متام الكالم أنت تقول: 
و ال ن    تأم    ل يف ى   ذا أل   ك  كم   ا قل   تُ  ك   نل، و وِ ىيئ   ة رليئِ   ]..[ ا رعً ْس   مُ  وأًيا اِش   مَ  أو

احل ال فض لة  ن  أن عل ى آم ع نص ور الق ر ا خصوصً يف الت عامل ن يُطلق القول أينبني 
 ا.ُيستنىن عنه

 
اُّإاَلَُّمع رَِفة()َواَلَُّيُكونَُّصاحُّقال: ف ،الثر  الث  ذكر الش   مث   َُ . 
 

                                                 
4
 [۲٧ر: سورة ] 
5
 [٢١]سورة األنبياء:  
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وم  ا ش  ابو  زي  د والف  رسيف األمثل  ة:  -كم  ا م  ر  معن  ا-ى  ذا األص  ل يف ص  احب احل  ال 
 مث ل، قال الن حوي ون: قد يقع نكرة يف بعض احل االت - ىذا صاحب احلال -ذلك 

 ٌن.ي  ( وفيها تفاصيل أخرى للن حو  - الٌ عَ  أو -اِكًبا َرُجٌل رَ  اءَ جَ أخًن: )الت قدمي والت  
 

 :يز فقاليمذكر بعد ذلك الت  
 

 يزميُِّبابُّالتَُّ
ررُّمييررزُّالتَُّ)  َمُّمررنُّالررَحَواِتحُّنحرروُّكو ُُّصررمُّالمن ُّهرروُّاالس  ََ ررُرُّلمرراُّانر رر َر  :ُّلِرروبُّالُمَفسِّ

رراحُّوطَررمٌُّدَُّعَركَرراًحُّوتَرَفَقررََُّبكررٌرَُّشررح ُّي ررَتَصررَ َبُّزَُّ َسرراًحُّواش  يَنُّريُتُّعشرررُِّتَُّاَبُّمحمررٌدُّنَرف 
رر ررعغالمرراًحُّوَمَكك  رروج ُُّّ ُّن رراحُّوَأجَمررُلُّمُّبًررأَُُّّ ُّيَنُّنَعَجررًةحُّوزيررٌدَُّأكررَرُمُّمن ررُتُِّتس  ا؛َُّواَلًَُّ

ُّ(.َيُكونُِّإاَلَُّنِكَرةحَُّواَلَُّيُكونُّإاَلُّبَرع َدَُّتَماِمُّالَكاَلم
 

وإذا فهم  ت احل  ال إن ش  اء ا ، يف ب  اب الت ميي  ز -اه ي   إرمحن  ا ا و  -ى  ذا م  ا ذك  ره 
 يسهل عليك الت مييز وما يتعل ق بو.

 .-الَتمييزُّاسم- سبق أن  احلال اسم وكذلك ىو ىناعرفنا فيما 
 .مييزُّهناُّمنصوبالتَُّ وكحل وعرفنا أن  احلال من ادلنصوبات  
 .اترُّلكحُّسُِّّفَُّمييزُّمُُّولكنُّالتَُّللهيئة  رٌ احلال مفس   ن  أوعرفنا  
ُّ  .ىنا ىلإمفهوم ىذا و  ،شياءات األمتيز ذوَ ؛ُّاُّعنُّشيءُّزُّشيتًُُّتميُِّّ :مييزالتَُّ 
 .-والذوات معروفة- ،الشرو  ىلإبعد ذلك نرجع  ،مثلةذكر األ مثّ 

  ا[.كًُّرَُّعَُُّّدُّي ُّزَُُّّبُّص َُّتََُُّّ :كولُُِّّ]نحو: قال   

  .فاعلٌ و  فعلٌ  :بُّ َُّصَُّتَُّ
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 خره .آ ىة ظاىرة  علضمّ لفعل وعالمة رفعو فاعل مرفوع  با :دُّي ُّوزَُّ 

 .خرهآ ىعل مييز وعالمة نصبو فتحة ظاىرةٌ التّ  ىمنصوب عل :اكًُّرَُّعَُّو

  .يضاأ ىخر مثلة  األت يف األأسي 

 [.امًُّاَلُّغُُُّّينُّرُِّعش ُُّّتُّاُّواشتري ُّسُّف ُّنرَُُّّدُّمحمُُّّابُّاُّوطَُّمُّح ُّشُُّّرَُّبك ََُُُُّّّّتفقَُّ] :يضا قولوأو 

قواعد ادلطردة  اليت يقع فيها  ال ؛ -تعاىل–ن شاء ا إ ذا البابذل سنذكر خالصةً   
 .اادلنصوب متييزً 

 نسبة. وىناك متييز، ىذا نوع، ادلفردو متييز ، أاتمتييز الذّ   

 :كسمانُّيزُّميُِّفالتَُّ 

 .بسُّالنُِّّ زُ ي   يُ  وقسمٌ  ،اتوَُّالحُّز ي  يُ  قسمٌ   

  .جمالاالُّوأُّةبَامُّفيُّالحقيقهوُّالحيُّيرفعُّاإل ات؟ما الذي ييز الذ   

.كما سنلخص ىذا عدادادلقادير واأل وىذا يقع بعد  

  .[4]يوسف:رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا﴾﴿ِإين   :-تعاىل–قولو عداد ففي األ 

 .وىذا واضح ،ىنا متييز للعدد ا ًُّكُّو ُّكُّ

 .مثلةاأل ا الذوات فقد تقدم معنامّ أو  

  .متييزا اّل إنصوب ادلىذا يقع فيها  ة القواعد عامّ  ىنا ىا 
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  َكما تقدم يف ،  فهو متييز بعد عددنكرة  كل اسم منصوبٍ : نقول عداداأل فبعد
 .[4]يوسف:﴿ِإين  رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا﴾ :-ىلتعا–قولو 

  َبعد ما يدلّ  ؛ة وىو منصوبٌ ساحَ مَ  ىعل ما دلّ ة ك من القواعد العامّ ذلِ وك 
  .متييزا يضا يكونأو نّ إاحة فسَ مَ ى عل

 أو ما يشبو ادلقدار. الذي ىو ادلقادير ليْ وبعد الكَ  ،انزَ وْ وكذلك بعد األ 

 .الذواتىذا ما يقع  يف متييز  

 :ربعة مواضعأويف متييز العدد يقع يف  

   َواْشتَ َعَل الر ْأُس  :-تعاىل–قولو كالفاعل  التمييز الذي يكون منقوال عن﴿
 .سِ أالر   بُ شيْ  اشتعلَ  :يعين ؛[4:]مرميَشْيًبا﴾

ْرنَا اأْلَْرَض ُعُيونًا﴾ :-عاىلت– وكقولو      [.21]القمر:﴿َوَفج 

  أَنَا َأْكثَ ُر ِمنكَ ﴿ :-تعاىل–قولو كواخلرب   أادلبتدوكذلك ادلنقول عن 
 .كالِ من مَ  ثرُ أك صلها ماِل أ ،[44]الكهف:﴾َمااًل 

 .يضاأالتفضيل فعل أكثًنا بعد   وىذا يقع

   ُّىْم َأْحَسُن  :-تعاىل–قولو ك ا،فضيل  يعرب متييز فعل التّ أاسم بعد  فكل﴿
 .[14]اجلن: ﴾نَاِصرًا َعفُ َأضْ ﴿ :قولو تعاىلك  ؛[44]مرمي: أالَاالًا َورِئْ ًيا﴾

و ضبطوالذي ت ،التلخيصو وىذا فقن من باب التذكًن  ،غًن ذلك من القواعد ىلإ
  :مث ذكر الشرو  فقال ،ومرّ ابن آجىو ما ذكره 
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  (.َواَلَُّيُكونُِّإاَلَُّنِكَرة)

 .ىذام تقدّ  ،ر يتفق مع احلال يف ىذا الشّ يضا أوىو  ؛زيمييعين التّ 

لة أن كان ادلسإو  ،متمثلة اليت تقدّ ما ىو يف األك  ون نكرةً ن يكأمييز رت  يف التّ شْ يُ 
  .ٌنيضا بٌن النحويّ أفيها خالف 

  .(اَلَُّيُكونُّإاَلُّبَرع َدَُّتَماِمُّالَكاَلموَُّ) :قال مث

 -تعاىل-ن شاء ا إنلخصها  سننا أالذي قلنا ب قرو فُ  بعض الفيما ذكرنا  يتبٌن   
 .ستطاعةادلنصوبات قدر اال ىمتام الكالم علعند 

 ادلورد يضا عن قراءةأعتذر أو  -تعاىل-ن شاء ا إهبذا القدر  مكتفٍ ين جدُ أس
 .سئلةواأل

 .منكم مجيعا ةذر عدلوا ،عيق اجلمن يوفّ أ -تعاىل–سال ا أ  

 اتوركالسالم عليكم ورمحة ا وب
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